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Príhovor
Vážený akcionár, vážené dámy a vážení páni,
rok 2014 bol charakterizovaný dvoma vážnymi výzvami pre našu spoločnosť. V prvom
rade išlo o získanie ďalších pohľadávok od správcov majetku štátu a skvalitnenie práce
zamestnancov pri ich vymáhaní tak, aby sme splnili podnikateľský plán. Druhou,
nemenej dôležitou výzvou z hľadiska strategických záujmov našej spoločnosti bola
aktivita, smerujúca k tomu, aby sme sa stali v blízkej budúcnosti subjektom, ktorý bude
hlavným garantom štátu pri centralizácii vymáhania pohľadávok štátu a konsolidácii
verejných financií.
V rámci svojej hlavnej činnosti v roku 2014 Slovenská konsolidačná, a. s. uzatvorila
12 zmlúv o postúpení pohľadávok s inštitúciami verejnej správy, a to so Správou
finančnej kontroly Bratislava, Správou finančnej kontroly Zvolen, Finančným
riaditeľstvom SR, so Sociálnou poisťovňou, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s.,
s UNION zdravotnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok a Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Malacky. Na základe týchto zmlúv Slovenská konsolidačná, a. s. nadobudla
88 688 pohľadávok voči 20 018 dlžníkom v nominálnej hodnote 397 207 356,29 €.
Efektívnym spravovaním pohľadávok aj v roku 2014 sme udržali trend dosahovania
kladného výsledku hospodárenia z obchodnej činnosti. Zámer podnikateľského plánu na
rok 2014 sme splnili. Naša spoločnosť dosiahla zisk vo výške 2 860 tis. €, čím prekročila
podnikateľský plán o 51 %.
K 31. 12. 2014 Slovenská konsolidačná, a. s. spravuje vo svojom portfóliu 441 614
pohľadávok voči 167 626 dlžníkom v nominálnej hodnote 2 682 093 698,31 €.
V priebehu roku 2014 sa nám podarilo úspešne participovať na procese ozdravenia
verejných financií realizovanom našim akcionárom – Ministerstvom financií SR. Zásadne
sme prispeli k novej podobe zákonnej úpravy správy pohľadávok štátu, ktorá upravuje
jednotlivé kroky správcov majetku štátu spojené so vznikom, evidenciou a vymáhaním
pohľadávok štátu, konsolidáciu pohľadávok štátu, ako aj určenia špecializovaného
subjektu a jeho kompetencií pri vymáhaní pohľadávok štátu. Na základe dobrej
výkonnosti našej spoločnosti, vysokej odbornej kvality a aktivity zamestnancov sme sa
následne na základe rozhodnutia Ministerstva financií SR stali poverenou osobou podľa
zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov s účinnosťou od 14. februára 2015, ktorej jediným predmetom činnosti je
konsolidácia pohľadávok verejného sektora. Považujem to za prejav veľkej dôvery zo
strany akcionára a zároveň ako vážnu výzvu k zvýšeniu našej aktivity v úplne nových
podmienkach fungovania našej spoločnosti.

Ing. Michal Pôbiš, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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1. Základné informácie o spoločnosti
Slovenská konsolidačná, a. s. (ďalej aj „SK, a. s.“) bola založená zakladateľskou listinou
dňa 26. novembra 1999 v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

Sídlo
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava

IČO
35 776 005

Deň zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I
10. novembra 1999

Právna forma
akciová spoločnosť

Označenie zápisu v Obchodnom registri SR
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2257/B

Základné imanie SK, a. s.
k 31. 12. 2014 predstavovalo 1 660 000 €
Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

2. Charakteristika činnosti spoločnosti
v roku 2014
V roku 2014 Slovenská konsolidačná, a. s. uzatvorila 12 zmlúv o postúpení pohľadávok
s inštitúciami verejnej správy, a to so Správou finančnej kontroly Bratislava (ďalej len
„SFK Bratislava“), Správou finančnej kontroly Zvolen (ďalej len „SFK Zvolen“),
Finančným riaditeľstvom SR (ďalej len „FR SR“), so Sociálnou poisťovňou (ďalej len
„SP“), Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. (ďalej len „VŠZP“), s UNION zdravotnou
poisťovňou (ďalej len „UNION“), Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava,
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok a Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Malacky (ďalej len „UPSVAR“).
Na základe týchto zmlúv SK, a. s. nadobudla 88 688 pohľadávok voči 20 018 dlžníkom
v nominálnej hodnote 397 207 356,29 €. Dodatkami k zmluvám o postúpení pohľadávok
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boli aktualizované údaje o dlžníkoch, resp. o výške pohľadávok, prípadne nimi boli
vrátené neúčinne postúpené pohľadávky.
Prehľad o počte, výške a nominálnej hodnote prevzatých pohľadávok voči dlžníkom je
uvedený v nasledovnej tabuľke:

Inštitúcia

Počet
pohľadávok

Počet
dlžníkov

Nominálna
hodnota v €

7

6

1 931 642,46

22

20

683 870,75

FR SR

48 770

7 781

218 101 144,15

FR SR

19 681

2 235

115 582 307,48

FR SR

389

171

1 163 182,63

SP

670

669

22 260 805,04

VŠZP

6 190

2 279

4 360 339,57

VŠZP

5 493

530

4 427 279,89

UNION

8 118

6 984

5 348 848,94

UPSVAR

16

11

23 311 435,38

UPSVAR

35

20

75 685,09

USPVAR

18

14

92 003,02

SFK Bratislava

SFK Zvolen

Zmluva o postúpení
pohľadávok
Zmluva o postúpení
pohľadávky štátu č.
1/2013/SFK-BA
Zmluva o postúpení
pohľadávky štátu č.
1/2013/SFK-ZV
Zmluva o postúpení daňových
nedoplatkov č. 1/2014
Zmluva o postúpení daňových
a colných nedoplatkov č.
1/2014
Zmluva o postúpení daňových
nedoplatkov č. 2/2014
Zmluva o postúpení
pohľadávok
č. BA-101572/2014
Zmluva o postúpení
pohľadávok
č. 1/2014/VŠZP
Zmluva o postúpení
pohľadávok
č. 2/2014/VŠZP-KL
Zmluva o postúpení
pohľadávok
č. 1/2014/Union ZP
Zmluva o postúpení
pohľadávok štátu č. 1/2014
Ústredie PSVR
Zmluva o postúpení
pohľadávok štátu č.
1/2014/UPSVR Pezinok
Zmluva o postúpení
pohľadávok štátu č.
1/2014/UPSVR Malacky

Účinnosť
zmluvy
4.3.2014

4.3.2014
14.3.2014
20.9.2014
20.9.2014
12.9.2014

14.10.2014

14.10.2014

4.7.2014

27.11.2014

22.11.2014

26.11.2014

V roku 2014 SK, a. s. nezrealizovala žiadne výberové konanie na odplatné postúpenie
pohľadávok.
SK, a. s. ako verejný obstarávateľ realizovala, resp. začala v roku 2014 realizovať viac
ako 50 zákaziek na obstaranie tovarov a služieb nevyhnutných pre chod a fungovanie
spoločnosti. Všetky zákazky boli podlimitné, pričom 6 zákaziek bolo vo finančnom limite
nad 20 000 € bez DPH. Predmetom obstarania boli napr. služby hardvérovej
a systémovej platformy formou privátneho cloudu, brigádnicky servis, zabezpečenie
pracovnej zdravotnej služby, nové funkcionality v rámci informačného systému, server
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pre zabezpečenie prenosu dát s FR SR, diskové pole, rôzne servisné a revízne služby,
skenery, kancelárske potreby, hygienické potreby, čistiace výrobky.

3. Výsledky hospodárenia v roku 2014
V súlade s podnikateľským plánom na rok 2014, ktorý bol schválený Valným
zhromaždením spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. dňa 27. 5. 2014, primárnym
cieľom spoločnosti v roku 2014 bolo aktívne sústrediť svoju činnosť na efektívne
spravovanie a vymáhanie pohľadávok, ktoré SK, a. s. nadobudla počas svojho trvania do
svojho majetku. Spoločnosť sa kontinuálne koncentrovala aj na prevzatie ďalších skupín
pohľadávok do svojho portfólia, a to z inštitúcií verejného sektora, ako aj ďalších
pohľadávok zo zdravotných poisťovní.
Rôznorodosť portfólia pohľadávok v SK, a. s. má za následok, že každej skupine
pohľadávok je venovaná individuálna pozornosť v nadväznosti na ich pôvod, ako aj
legislatívnu úpravu umožňujúcu ich spravovanie. Tejto skutočnosti bol podriadený
aj podnikateľský plán uvažujúci s realizáciou pohľadávok s tým cieľom, aby SK, a. s.
dosiahla požadované výnosy z obchodnej činnosti.
Efektívnym spravovaním
pohľadávok mala spoločnosť dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia vo výške
1 895 tis. €, zohľadňujúc adekvátne prevádzkové náklady a dosiahnuté výnosy, najmä
z realizácie pohľadávok. V rámci peňažných tokov, mala SK, a. s. vytýčený cieľ dosiahnuť
taký čistý príjem, ktorý jej zabezpečí finančné krytie personálnych a ostatných vlastných
prevádzkových výdavkov, nevyhnutných na fungovanie a chod spoločnosti.
Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že vytýčené zámery SK, a. s.
sa podarilo naplniť. V čerpaní prevádzkových nákladov spoločnosti bola
dosiahnutá úspora a spoločnosť dosiahla v roku 2014 zisk vo výške 2 860 tis. €.
Na rokovanie valného zhromaždenia je pripravený návrh na rozdelenie zisku, ktorý
uvažuje s výplatou dividend akcionárovi vo výške 2 550 tis. €. Zároveň suma 310 tis. € je
určená na ďalšie rozdelenie podľa rozhodnutia valného zhromaždenia. O skutočnom
rozdelení zisku rozhodne akcionár na valnom zhromaždení, na ktorom bude schválený
predmetný výsledok hospodárenia dosiahnutý za rok 2014.
Portfólio pohľadávok v aktívach bilancie celkovo pokleslo k 31. 12. 2014 o 4 954 tis. €,
a to predovšetkým z dôvodu splátok pohľadávok, ako aj odpisu nedobytných
pohľadávok do strát.
Celkové príjmy spoločnosti dosiahli 15 892 tis. €, pričom dominantnú časť príjmov
tvorili príjmy z realizácie a vymáhania pohľadávok (15 447 tis. €). Výdavky
predstavovali
10 794 tis. €. Čistý cash-flow bol dosiahnutý v objeme 5 098 tis. €.
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3.1 Analýza hospodárenia spoločnosti a hospodársky
výsledok
Výnosy z hospodárskej činnosti sa týkali najmä vysporiadania a vymáhania pohľadávok.
Celkové výnosy z realizácie pohľadávok dosiahli k 31. 12. 2014 sumu 13 805 tis. €
v nasledovnom členení:
-

výnosy z postúpenia pohľadávok 409 tis. €,
výnosy z daňových pohľadávok 3 060 tis. €,
výnosy od dlžníkov zo spoločnosti Veriteľ, a. s. 1 026 tis. €,
výnosy z colných pohľadávok 60 tis. €,
výnosy z pohľadávok zo Sociálnej poisťovne 3 357 tis. €,
výnosy z pohľadávok prevzatých z policajného zboru 157 tis. €,
výnosy z pohľadávok zo zdravotných poisťovní 5 072 tis. €,
výnosy z ostatných pohľadávok 664 tis.
tis €.
výnosy
z ostatných
pohľadávok
výnosy
z pohľadávok zo
zdravotných
poisťovní

výnosy
z postúpenia
pohľadávok
výnosy
z daňových
pohľadávok

výnosy od
dlžníkov zo
spoločnosti
Veriteľ, a. s.
výnosy z colných
pohľadávok
výnosy
z pohľadávok
prevzatých
z policajného
zboru

výnosy
z pohľadávok zo
Sociálnej
poisťovne

Výsledkom hospodárenia spoločnosti k 31. 12. 2014 bol zisk vo výške 2 860 tis. €.
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Výnosy celkom

14 181 tis. €

Výnosy z hospodárskej činnosti
Výnosy z finančnej činnosti

14 023 tis. €
158 tis. €

Náklady celkom
Náklady z hospodárskej činnosti

11 310 tis. €
11 305 tis. €

v tom: tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-)
náklady na vymáh. a realiz. pohľadávok
tvorba a rozpustenie rezerv (+/-)
ostatné všeobecné prevádzkové náklady

5 388 tis. €
500 tis. €
-1 246 tis. €
6 663 tis. €

Náklady z finančnej činnosti

5 tis. €

Výsledok hospodárenia z hosp. činnosti
Výsledok hospodárenia z fin. činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
(pred zdanením)
Daň z príjmov z bežnej činnosti

2 718 tis. €
153 tis. €
2 871 tis. €

Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti (po zdanení)

2 860 tis. €

11 tis. €

3.2 Štruktúra majetku a zdroje jeho krytia
Celková brutto bilančná hodnota majetku SK, a. s. predstavovala k ultimu hodnoteného
obdobia výšku 558 207 tis. €. Po korekcii oprávkami a opravnými položkami v objeme
502 610 tis. € dosiahla výsledná netto bilančná hodnota výšku 55 597 tis. €.
SK, a. s. spravovala k 31.12.2014 portfólio pohľadávok v celkovej brutto bilančnej
hodnote 122 434 tis. €.
Brutto hodnota dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v objeme 388 314 tis. € je
ovplyvnená predovšetkým prevzatým záporným vlastným imaním KBB, š. p. ú. Opravná
položka k tomuto nadobudnutému majetku je na 99,9 % zúčtovaná.
Druh majetku
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok
Pohľadávky
Finančné účty
Časové rozlíšenie
MAJETOK SPOLU

Zostatková netto hodnota
k 31.12.2014 (tis. €)
913,8
54,1
7 169,9
47 442,5
17,1
55 597,4

Štruktúra majetku (%)
1,64 %
0,10 %
12,90 %
85,33 %
0,03 %
100,00 %

Vlastné imanie spoločnosti dosiahlo k 31. 12. 2014 objem 21 962 tis. €. Celkový objem
záväzkov dosiahol ku koncu roka 2014 hodnotu 33 635 tis. €, pričom pozostával
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z rezerv na prebiehajúce a potenciálne súdne spory a z krátkodobých, resp. dlhodobých
záväzkov vyplývajúcich z obchodnej činnosti.

Zdroje krytia majetku
Vlastné imanie
z toho: základné imanie
Fondy
VH minulých rokov
VH účtovného obdobia
Záväzky
z toho: rezervy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie
VLASTNÉ IMANIE
A ZÁVÄZKY SPOLU

Objem k 31.12.2014
(tis. €)

Štruktúra zdrojov (%)

21 962,2
1 660,0
17 148,0
294,2
2 860,0
33 634,9
32 322,2
316,3
996,4
0,3

39,50 %

55 597,4

100,00 %

60,50 %

0,00 %

3.3 Prehľad peňažných tokov (CASH-FLOW)
Čisté peňažné toky spoločnosti tvorili k ultimu hodnoteného obdobia čiastku
5 098 tis. €. Celkový objem peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov v roku
2014 narástol z 42 345 tis. € na 47 443 tis. €.
Primárnou čiastkou (97,2%) kladných peňažných tokov bol príjem z realizácie
pohľadávok, pričom tento sa na celkovej hodnote podieľal objemom 15 447 tis. €.
Ostatné príjmy tvorené z výnosových úrokov z vkladov v bankách, prenájmu kancelárií,
vrátených súdnych poplatkov a preddavkov dosiahli spolu 445 tis. €.
Celkové výdavky spoločnosti za rok 2014 predstavovali 10 794 tis. €, pričom najväčšiu
výdavkovú položku tvorila odplata za postúpené pohľadávky zo zdravotných poisťovní
a inštitúcii verejného sektora (2 497 tis. €). Ďalšou nemenej významnou položkou bolo
vyplatenie dividend akcionárovi v objeme 1 477 tis. €.
Ostatné prevádzkové výdavky spoločnosti predstavovali 6 820 tis. €. Tvorili ich
personálne a ostatné prevádzkové náklady. SK, a. s. však dosiahla v priebehu roku 2014
také príjmy, ktoré zabezpečili finančné krytie uvedených výdavkov.
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Cash-flow

Objem k 31.12.2014 v tis. €

Stav peňažných prostriedkov k 1. 1. 2014

42 345

Príjmy
Príjem z realizácie pohľadávok
Príjem z výnosových bankových úrokov
Príjem iný (prenájom, vrátené súdne poplatky)
Spolu

15 447
40
405
15 892

Výdavky
Personálne výdavky
Ostatné prevádzkové výdavky
Obstaranie majetku
Dividendy
Odplata za post. pohľadávky
Iné výdavky
Spolu

5 647
875
86
1 477
2 497
212
10 794

Čisté peňažné toky
Stav peňažných prostriedkov k 31.12.2014

5 098
47 443

3.4 Finančné investície a krátkodobé cenné papiere
SK, a. s. vlastní majetkové účasti (listinné akcie v počte 32 000 ks v menovitej hodnote
jednej akcie 33,2 €, t. j. v celkovej hodnote 1 062 400 €) spoločnosti Považské strojárne
LETECKÉ MOTORY, a. s. v konkurze. Spoločnosť bola v konkurze na základe rozhodnutia
Okresného súdu Bratislava I. Správca konkurznej podstaty podal dňa 9. 10. 2012 návrh
na zrušenie konkurzu. Okresný súd Bratislava I v konkurznej veci úpadcu zrušil konkurz
vyhlásený na majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 10. 2013. Do dnešného dňa nebola spoločnosť
vymazaná z obchodného registra.

3.5 Údaje o skutočnostiach, ktoré nastali medzi
dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
a dňom jej zostavenia
Od 14. 2. 2015 bol zmenený predmet podnikania SK, a. s., a to na jednu činnosť, ktorou
je konsolidácia pohľadávok verejného sektora podľa zákona o pohľadávkach štátu
č. 374/2014 Z. z. Žiadne ďalšie skutočnosti, ktoré by ovplyvnili zostavenie účtovnej
závierky, v tomto období nenastali.
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4. Systém vnútornej kontroly v SK, a. s.
Uplatňovanie vnútorného kontrolného systému v podmienkach spoločnosti bolo v roku
2014 realizované v súlade s hlavnými cieľmi jej obchodnej činnosti. Odborným útvarom
pre výkon vnútornej kontroly je odbor vnútorného dozoru. Jeho činnosť bola
v hodnotenom období riadená plánom kontrolnej činnosti schváleným dozornou radou,
pokynmi predsedu dozornej rady, predstavenstva a generálneho riaditeľa. Zameranie
vnútornej kontroly bolo orientované na rozhodujúce oblasti činnosti SK, a. s.
v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy.
V oblasti správy a vymáhania pohľadávok bolo preverené dodržiavanie všeobecne
záväzných a vnútorných predpisov upravujúcich konkurzné konania, dodržiavanie
princípov odbornej starostlivosti a správnosť úkonov realizovaných zo strany správcov
pohľadávok a právnikov v priebehu konkurzov, uplatňovanie rozhodovacích
kompetencií v spoločnosti a zaznamenávanie aktuálnych informácií o konkurzných
konaniach do príslušného informačného systému. Kontrola vymáhania pohľadávok voči
dlžníkom prostredníctvom súdu bola zameraná na odbornú spôsobilosť pri vykonávaní
právnych úkonov v jednotlivých štádiách vybraných súdnych konaní. Preverené boli tiež
postupy pri uplatňovaní nárokov z pohľadávok v dedičských a v trestných konaniach.
Dodržiavanie vnútorných predpisov pri realizácii nedaňových odpisov pohľadávok bolo
monitorované procesnou kontrolou vykonávanou pred ich schválením kompetentným
orgánom spoločnosti.
Na úseku verejného obstarávania boli vykonané viaceré kontroly podlimitných zákaziek
dodávok tovarov a poskytnutie služieb súvisiacich s informačno-komunikačnými
technológiami. Išlo o obstaranie osobných počítačov, monitorov a notebookov, služieb
hardvérovej a systémovej platformy formou privátneho cloudu a zriadenia záložného
centra pre prípad ich výpadku v priestoroch SK, a. s., poskytovania telekomunikačných
služieb potrebných pre fungovanie novej serverovej infraštruktúry, rozšírenia funkcií
v informačnom systéme pre správu a vymáhanie pohľadávok a v ekonomickom
informačnom systéme a vytvorenia komunikačného rozhrania s Finančným
riaditeľstvom SR. Ďalšie kontroly boli zamerané na priebeh verejného obstarávania
pomocných administratívnych prác (podlimitná zákazka) a zákaziek nízkych hodnôt na
dodávky tovarov a poskytnutie služieb vo všetkých oblastiach činnosti spoločnosti.
Na ekonomickom úseku bolo preverené dodržiavanie vnútorných predpisov pri
vynakladaní finančných prostriedkov na pracovné cesty zamestnancov, najmä
poskytovanie cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení. Kontrole bola
podrobená aj agenda dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosti, v rámci
ktorej boli kontrolované postupy pri obstaraní, evidovaní, odpisovaní a účtovaní
dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v období rokov 2013 a 2014.
Výsledné materiály o vykonaných kontrolách boli predložené predstavenstvu
a dozornej rade. Odporučenia preverujúcich a prijaté opatrenia z vykonaných kontrol
mali za cieľ najmä skvalitniť systém činnosti v preverovaných oblastiach, dopracovať
pracovné postupy a spresniť povinnosti zamestnancov upravené vo vnútorných
predpisoch.
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Dozorná rada, ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti, prerokovala výsledné materiály
z vykonaných kontrol, potvrdila navrhnuté opatrenia smerujúce k zlepšeniu činnosti
preverovaných úsekov, resp. k odstráneniu zistených nedostatkov, následne sa
oboznámila s plnením prijatých opatrení a hodnotila ich účinnosť.
V rámci kontroly podnikateľskej činnosti a finančného hospodárenia spoločnosti
dozorná rada prerokovala a odporučila valnému zhromaždeniu schváliť podnikateľský
plán na rok 2014 a pravidelne hodnotila jeho plnenie. Pred zasadnutím valného
zhromaždenia dozorná rada preskúmala riadnu individuálnu účtovnú závierku
k 31. 12. 2013, návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 a posúdila Výročnú správu SK, a. s.
za rok 2013. Dozorná rada v štvrťročných intervaloch posudzovala výsledky vo
vymáhaní a stave pohľadávok v portfóliu spoločnosti.
V oblasti pôsobnosti týkajúcej sa obchodnej činnosti SK, a. s. dozorná rada prerokovala
a schválila návrh predstavenstva na uzavretie dohody o mimosúdnom urovnaní
sporných nárokov so žalovanou protistranou, čo viedlo k efektívnemu ukončeniu
dlhotrvajúceho súdneho sporu.
Dozorná rada schválila dodatok k vnútornej smernici upravujúcej pracovné postupy pri
správe a vymáhaní pohľadávok, do ktorého bola zapracovaná novela zákona o konkurze
a reštrukturalizácii. V nadväznosti na zmenu tohto vnútorného predpisu schválila aj
dodatok ku Kompetenčnému poriadku.

5. Zloženie orgánov spoločnosti
Najvyšším orgánom spoločnosti je VALNÉ ZHROMAŽDENIE. Jediným akcionárom
je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

PREDSTAVENSTVO Slovenskej konsolidačnej, a. s.
v roku 2014 nasledovné zloženie:

Ing. Michal Pôbiš, MBA
predseda predstavenstva

Ing. Roman Balko
podpredseda predstavenstva

JUDr. Martin Lipovský
člen predstavenstva
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DOZORNÁ RADA Slovenskej konsolidačnej, a. s.:
Ing. Radko Kuruc, PhD.
predseda dozornej rady

Ing. Dušan Argaláš
podpredseda dozornej rady

Mgr. Pavol Gregorčok
člen dozornej rady

Mgr. Marek Ročkár
člen dozornej rady

Ing. Ľubomír Dostálek
člen dozornej rady za zamestnancov

6. Informácie zverejňované v súlade so
stanovami SK, a. s.
Stanovy SK, a. s. ukladajú zverejňovať informácie o prevode majetku, o poskytnutí úveru,
pôžičky alebo užívaní majetku spoločnosti, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu
valného zhromaždenia, dozornej rady alebo boli uzatvorené s osobami uvedenými
v § 196a Obchodného zákonníka, na ktoré sa vyžaduje súhlas dozornej rady
a informácie o zmluvách o výkone funkcií uzatvorených s generálnym riaditeľom, členmi
predstavenstva a členmi dozornej rady s uvedením výšky odmeny a podielu na zisku.

6.1. Informácia o prevode majetku
Za hodnotené obdobie SK, a. s. neuskutočnila prevod majetkových účastí, ktorý podľa
osobitných právnych predpisov alebo stanov podlieha predchádzajúcemu súhlasu
valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

6.2. Informácia o úveroch a pôžičkách
Za hodnotené obdobie nebol poskytnutý úver, pôžička, nebol prevedený majetok, ani
užívaný majetok spoločnosti osobami uvedenými v § 196a Obchodného zákonníka
a na ktoré sa podľa § 196a Obchodného zákonníka vyžaduje súhlas dozornej rady
spoločnosti.
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6.3. Informácia o odmenách za výkon funkcie
v predstavenstve a v dozornej rade
Členom predstavenstva, vrátane predsedu predstavenstva, boli vyplatené v roku 2014
odmeny, vrátane podielu na zisku, v celkovej výške 56 496,00 €.
Predseda a členovia dozornej rady, na ktorých sa vzťahuje zákon o štátnej službe,
nepoberali odmenu počas celého roka 2014.
Členom dozornej rady, na ktorých sa nevzťahuje zákon o štátnej službe, boli za rok 2014
vyplatené odmeny, vrátane podielu na zisku, v celkovej výške 18 384,80 €.

7. Informácie o predpokladanom vývoji
činnosti SK, a. s.
Rok 2015 je prelomovým rokom v zefektívnení vymáhania pohľadávok štátu. Dňa
1. 1. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorý vytvára predpoklady k vymáhaniu pohľadávok
štátu jednotným a koordinovaným postupom a upravuje nakladanie s pohľadávkami
štátu jednak správcami majetku štátu, ako aj konsolidáciu pohľadávok štátu, ktorú
vykonáva právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu v zakladateľskej
pôsobnosti Ministerstva financií SR. Na základe rozhodnutia Ministerstva financií SR
a po následnom zápise predmetu podnikania v Obchodnom registri sa touto právnickou
osobou stala s účinnosťou od 14. 2. 2015 naša akciová spoločnosť. Pre našu spoločnosť
to je výzva k naštartovaniu a zefektívneniu úplne nových postupov a procesov vo
fungovaní spoločnosti, ktoré povedú k naplneniu zámeru zákona, a to k zodpovednému
a úspešnému vymáhaniu nielen starších postúpených pohľadávok spred roka 2013, ale
aj kvalitnému výkonu činností pri konsolidácii pohľadávok štátu, zverených za týmto
účelom našej spoločnosti správcami pohľadávok štátu.

Prílohami Výročnej správy Slovenskej konsolidačnej, a. s.za rok 2014 sú:
Príloha č. 1: Správa nezávislého audítora
Príloha č. 2: Riadna individuálna účtovná závierka k 31. 12. 2014
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